Vážení farníci,
obracíme se na Vás s informacemi o hospodaření našich farností. V posledních letech se
podařilo provést několik velkých investic a oprav, které ale vyčerpaly významnou část našich
úspor. V letošním roce dochází ke zvýšení některých provozních výdajů, a i když je zčásti
kompenzujeme, potřebujeme pro vyrovnané financování farnosti Vaší pozornost a možná
i Vaší pomoc.
Tento dokument se dopouští významného zjednodušení tím, že hospodaření všech částí
naší farnosti sčítá dohromady. Veškeré příjmy a výdaje jsou ve skutečnosti evidovány
na jednotlivé kostely, fary nebo PC.
Celkovou finanční situaci zachycují následující grafy. Na levém je ukázáno, kolik prostředků
v úhrnu zbývalo na konci jednotlivých let na farních účtech. Na pravém grafu je vidět, jaké
byly v jednotlivých letech celkové příjmy a výdaje.

Připomeňme si, jaké velké výdaje jsou za námi v posledních letech.
Období
2010 – 2011

Investice
Oprava střechy kostela
v Dobříši a oprava střechy a
fasády kostela ve Sv. Poli

2013 – 2014

Úpravy interiéru kostela Dobříš

2013 – 2014

Oprava opěrné zdi u kostela ve
Sv. Poli

Financování
Obě tyto investice byly skoro celé pokryté
ze zvláštních prostředků (pojišťovna, diecézní
svépomocný fond, sbírky)
Z celkových výdajů 450 tis. Kč bylo ca 100 tis.
Kč pokryto zvláštními sbírkami a dary, zbytek byl
hrazen z rezerv.
Z celkových výdajů 1,7 mil. Kč byla významná
část pokryta z externích zdrojů (zejména
Ministerstvo kultury a diecézní svépomocný
fond), přesto si oprava a související práce
vyžádaly z rezerv částku cca 300 tis. Kč.

Investice a opravy tohoto rozsahu jsou hlavním důvodem, proč se celkové příjmy a výdaje
v jednotlivých letech výrazně liší a proč hospodaření od roku 2011 vždy skončilo ztrátou.
Pro fungování farnosti je v zásadě nejdůležitější, aby bylo vyrovnané provozní hospodaření.
Jinými slovy, aby pravidelné příjmy odpovídaly pravidelným výdajům.

Strukturu provozních výdajů a provozních příjmů znázorňují následující grafy.

Jak je vidět v následující tabulce, provozní příjmy byly za oba poslední roky o něco vyšší než
provozní výdaje, hospodařili jsme tedy s přebytkem, ale s přebytkem velmi těsným,
který neumožňuje vytváření rezerv na větší opravy.
2014

2013

Celkové provozní výdaje

637 tis. Kč

713 tis. Kč

Celkové provozní příjmy

688 tis. Kč

739 tis. Kč

Abychom ušetřili na straně provozních výdajů, provedli jsme několik kroků – změnili jsme
dodavatele energií, přešli jsme k jinému mobilnímu operátorovi a převedli jsme účty do jiné
banky. Od letošního roku ale do provozních výdajů přibude nová položka – povinný
příspěvek do mzdového pastoračního fondu ve výši 40 - 70 tis ročně. Kč.
Provozní příjmy se plánují mnohem hůře. Významnou část příjmů totiž stále tvoří sbírky,
jejichž výše kolísá, a jednorázové dary, které neumožňují plynulé finanční plánování. Trvalé
(nejlépe měsíční) bankovní příkazy představují jen 12% provozních příjmů.
Předpokládejme letošní provozní výdaje ve výši 700 tis. Kč a dejme si za cíl hospodaření
s přebytkem 10%. Pokud budeme pracovat s výstupy sčítání farníků z roku 2010, vychází
průměrný měsíční příspěvek na jednoho farníka nad 15 let ve výši 300 Kč. Uvědomujeme si,
že každý má jiné možnosti, pro někoho může být polovina uvedené částky na hranici
možností, a jiný si naopak může dovolit sponzorsky posílat dvojnásobek.
Zvažte tedy prosím v každém případě, co Vám umožňuje Váš rodinný rozpočet a zamyslete
se i nad formou svých příspěvků. Trvalé bankovní příkazy nám umožní lépe hospodaření
sledovat a navíc si je Vy můžete v daňovém přiznání odečíst ze základu daně.
Využíváme této příležitosti, abychom ještě jednou připomněli, že došlo ke změně čísel účtů.
Nová čísla farních účtů najdete na webové stránce www.farnostdobris.cz v sekci
Kontakty. Pokud už nyní posíláte příspěvky bankovním převodem, zkontrolujte, že je
posíláte na správné účty.
Děkujeme za veškeré poskytnuté dary a budeme rádi, když vás toto zamyšlení osloví.
Adam Böhm a Jana Kořínková, červen 2015

